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до Правил прийому до ДУІТ у 2022 році

ПРАВИЛА
прийому до аспірантури
Державного університету інфраструктури та технології
на 2022 рік
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у Державному
університеті інфраструктури та технологій
О. Правила прийому розроблені відділом аспірантури Державного університету
інфраструктури та технологій відповідно до Закону України «Про вищу освіту
України» від 01.07.2014 № 1556-VII, до Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету міністрів України
від 23 березня 2016 року № 261, наказів МОН України від 19.03.2021 р. № 33-л,
19.04.2021 р. №49-л, 05.05.2021 р. №55-л, наказу МОН України № 1098 від
13.10.2021 р. «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття
вищої освіти в 2022 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.11.2021 за № 1542/37164
Загальні положення
Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора
філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули
вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:
 видатків державного бюджету (за державним замовленням) – очна
(денна) форма навчання;
 коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – очна
(денна) або заочна форма навчання
Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки.
Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не
захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний
вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування
коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів
України порядку.
Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які
постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які
потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні
з громадянами України.
Набір на навчання іноземних громадян можливий лише за
акредитованими освітньо-науковими програмами.
За наявності ліцензії з правом навчання іноземців та осіб без
громадянства.
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Прийом на навчання до аспірантури оголошується за такими галузями
знань та спеціальностей:
Галузь знань
03 Гуманітарні науки

Спеціальність
032 Історія та археологія
(неакредитована)
05 Соціальні та поведінкові 051 Економіка
науки
(неакредитована)
07
Управління
та 073 Менеджмент
адміністрування
(неакредитована)
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
(неакредитована)
123 Комп’ютерна інженерія
(неакредитована)
08 Право
081 Право
(неакредитована)
27 Транспорт
271 Річковий та морський
транспорт
(акредитована)
273 Залізничний транспорт
(неакредитована)
275 Транспортні технології(
за видами)
(неакредитована)

Ліцензійний обсяг

10 осіб

10 осіб
10 осіб
20 осіб
30 осіб

Процедура прийому до аспірантури
До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали
всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому до
Державного університету інфраструктури та технологій. Приймальна комісія
може відмовити абітурієнту в допуску до проходження вступних випробувань
до аспірантури у зв'язку з неподанням в установлений строк документів,
визначених Правилами прийому.
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

заява вступника на ім’я ректора;

особовий листок обліку кадрів

фотокартка 3 шт. 3х4;

копія диплома про вищу освіту магістра (спеціаліста) та копія додатку до
нього;
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом виданий іноземним
закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань на рівні з
іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного
складання ним вступних випробувань та прийняття вченою радою рішення про
визнання його диплома.

ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду

згода на збір та обробку персональних даних
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науковий текст (реферат, дослідницька пропозиція, проект, патент) з
обраної спеціальності з візою зав. кафедри та письмовим висновком
потенціального наукового керівника (за наявності);

список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) за
напрямком дослідження, завірений зав. кафедри за місцем підготовки;

дійсний сертифікато тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня
В2 загальноєвропейськийх рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня)
для підтвердження рівня знань з англійської мови; німецької мови – дійсний
сертифікат TestDaF (не нижче рівня В2 загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним
сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня) (за наявності).
 папка на зав’язках (катронна)
Під час подання заяви вступник пред'являє особисто оригінали:
 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України "Про громадянство України");
 військовий квиток або посвідчення про приписку - для
військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією
університету.
Етапи вступної кампанії до аспірантури
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників до аспірантури на денну та заочну форму
навчання за рахунок видатків державного бюджету (за державним
замовленням) та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах
контракту) здійснюються двома етапами у такі терміни
І етап вступної кампанії (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб)
Початок прийому заяв та документів до 17 січня 2022 року
аспірантури
Закінчення прийому заяв та документів 21 січня 2022 року
до аспірантури
Строки проведення вступних іспитів до 25 січня – 28 січня 2022 року
аспірантури
Терміни зарахування до аспірантури за до 1 лютого 2022 року
рахунок
коштів
юридичних
чи
фізичних осіб
ІІ етап вступної кампанії (за державним замовленням та за кошти юридичних чи
фізичних осіб)
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Початок прийому заяв та документів до
аспірантури
Закінчення прийому заяв та документів
до аспірантури
Строки проведення вступних іспитів до
аспірантури
Терміни зарахування до аспірантури

08 серпня 2022 року
19 серпня 2022 року
26 серпня – 9 вересня 2022 року
до 15 вересня 2021 року

ІІІ етап вступної кампанії (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб)
Початок прийому заяв та документів до 14 листопада 2022 року
аспірантури
Закінчення прийому заяв та документів 18 листопада 2022 року
до аспірантури
Строки проведення вступних іспитів до 22 листопада – 25 листопада 2022 року
аспірантури
Терміни зарахування до аспірантури за до 30 листопада 2022 року
рахунок
коштів
юридичних
чи
фізичних осіб

Прийом документів здійснюється за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, 9
(каб.120б). Порядок роботи: понеділок - п’ятниця з 11:00 до 16:00; субота,
неділя – вихідні.
Проведення вступних іспитів
Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна
комісія, склад якої затверджується наказом ректора.
Вступні випробування до аспірантури Державного університету
інфраструктури та технології складаються з:

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої
освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня
В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
німецької мови – дійсний сертифікат TestDaF (не нижче рівня В2
загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче
рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного
рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

відповідно до Правил прийому до закладів вищої освіти
абітурієнтам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності),
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ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути
призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування
передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності.
Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною
шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове
вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не
допускається до наступного вступного іспиту та позбавляється права брати
участь у конкурсі.
Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними
комісіями у кількості 3 – 5 осіб, склад яких затверджується наказом ректора.
До складу предметної комісії включаються доктори філософії (кандидати
наук) та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною
спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової
програми.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися
науково-педагогічні працівники, які не мають наукового ступеня та (або)
вченого звання, але можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної
мови вступником.
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно Правил прийому до аспірантури.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із:
спеціальності;
іноземної мови.
Додаткові вступні випробування для конкурсного відбору не
зараховується.
Критерії оцінювання знань та вмінь вступника на вступних
випробуваннях до аспірантури:
За оцінкою результатів вступних випробувань визначається повнота і
правильність відповідей на теоретичні питання та вирішення методичних
завдань відповідно до вимог навчальних планів і програм.
Оцінка результатів відповідей на вступних випробуваннях
виставляється за 100 бальною системою відповідно до основних критеріїв та
показників рівня знань, умінь і навичок вступника.
Інтегральна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими
показниками і шкалами оцінок.
90-100 балів - за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в
основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; вміння
аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і
лаконічно; логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач;
75-89 балів - за ґрунтовні знання навчального матеріалу, включаючи
розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння
застосовувати теоретичні положення під час розв'язування практичних задач;

7

64-74 балів - за міцні знання навчального матеріалу, включаючи
розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак,
містять певні (несуттєві) неточності; вміння застосовувати теоретичні
положення під час розв'язання практичних задач;
60-63 балів - за посередні знання навчального матеріалу, мало
аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час
розв'язання практичних задач;
35-59 балів - за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні
помилки у відповідях на запитання, невміння застосовувати теоретичні
положення під час розв'язання практичних задач;
0-34 балів - за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні
помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв'язання
практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Отримані вступником бали за 100-бальною шкалою оцінювання знань
переводяться у державну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно» чи,
«незадовільно») та в шкалу ЕСТ8 (А, В, С, О, Е, ЕХ, Р) згідно з таблицею:
СУМА БАЛІВ

ОЦІНКА ЕСТS

90-100
83-89
75-82
68-74
60-67
35-59
0-34

A
B
C
D
E
FX
F

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

Конкурсний бал обчислюється за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = СП + ІН
СП – іспит із спеціальності
ІН – іспит з іноземної мови
Результати вступних іспитів до аспірантури Державного університету
інфраструктури та технологій дійсні для вступу протягом календарного року.
Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за
конкурсним балом від більшого до меншого. У разі одержання однакових
оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які
мають:
 вищі результати вступних випробувань зі спеціальності;
 статті у виданнях, які включені до наукометричних базах Scopus або Web
of Science;
 патенти на винахід або на корисну модель;
 статті у наукових фахових виданнях України або наукових періодичних
виданнях інших держав;
 участь у міжнародних або вітчизняних конференціях.
Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після
виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії
вимог для зарахування на навчання відповідно до Умов прийому на навчання
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для здобуття вищої освіти в 2022 році з урахуванням їх черговості в
рейтинговому списку вступників.
Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням
Приймальної комісії) не з’явилися на ступні випробування у визначений
розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого
Правилами прийому мінімального значення, а атож особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
Апеляції на результати вступних випробувань подаються не пізніше двох
робочих днів після оголошення оцінки та розглядаються апеляційною комісією.
Склад апеляційної комісії затверджуються наказом ректора.
На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна
комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
Якщо право першочергового зарахування додаткові правила не
дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то
приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу
поданих вступниками документів.
Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційних стендах
приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури
затверджується наказом ректора університету, який оприлюднюється в
установленому порядку.
Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з
боку вступника.
На звільнені при цьому місця до початку навчальних занять може
проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у
конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному
відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю
конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. Уразі відсутності
таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з
конкурсних пропозицій університету за умови збігу вступних випробувань
шляхом перенесення заяви (за згодою) на іншу конкурсу пропозицію.
Роботи вступників, виконані ними на вступних випробувань зберігаються
в особових справах аспірантів. Роботи вступників, виконані ними на вступних
випробувань, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж один рік,
після чого знищуються, про що складається акт
Зарахування до аспірантури
Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора на підставі
рішення приймальної комісії.
Набір до аспірантури здійснюється: - за рахунок державного замовлення –
на підставі доведеного Міністерством освіти і науки України Державному
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університету інфраструктури та технології обсягу підготовки науковопедагогічних кадрів через аспірантуру.
Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням наказом ректора
призначається науковий керівник, який має науковий ступінь доктора або
кандидата наук.
Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над
дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень
аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та
індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою
університету за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового
керівника.
Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури,
стипендія призначається з дня їх зарахування.
Аспіранти, зараховані за державним замовленням мають право на роботу
у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною
посадою) відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня
2016 р. №1050
Для врегулювання відносин між аспірантом та університетом укладається
договір.

